
Zápis č. 17/19 ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice 

Obec Močovice
Zastupitelstvo obce Močovice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Močovice, 

konaného dne 6. prosince 2017 od 19´30h v úřadovně OÚ 

Přítomno:   7  členů OZ       
Omluveno:   0               
Předsedající:  starosta

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Močovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19´30 hodin 
starostou obce, Kosem Milanem („dále jako „předsedající“).
Předsedající přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o něm byla 
zveřejněna na Úřední desce Obecního úřadu Močovice. 
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že 
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Bohatého Jiří a p. Vlacha Josefa a zapisovatelem  
pí. Vojtěchovou Věru. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice určuje ověřovateli zápisu p. Bohatého Jiří a  p. Vlacha Josefa 
a zapisovatelem  pí. Vojtěchovou Věru.
Výsledek hlasování: Pro 7     Proti  0      Zdrželi se  0
Usnesení č. 17/111 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrhy na doplnění programu 
vznesl starosta.  Předsedající pak dal hlasovat o upraveném programu jednání. 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schvaluje následující program zasedání:

I) Schválení programu zasedání
II) Smlouvy o pronájmu hrobových míst

       III)  Návrh kupní smlouvy na nemovité věci na LV č. 54   
       IV)  Návrh zprávy o uplatňování ÚP Močovice
        V)  Odměňování zastupitelstev v r. 2018
       VI)  Dodatek č. 13 ke Smlouvě č. S/100183/05324204/001/2006
      VII)  Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 28076 
     VIII)  Jiné, závěr 
Výsledek hlasování: Pro   7        Proti    0           Zdrželi se    0
Usnesení č. 17/112 bylo schváleno.

II) Smlouvy o pronájmu hrobových míst   
Místostarosta seznámil zastupitelstvo s dalšími 10 smlouvami na pronájem hrobových míst. Vzhledem 
k tomu, že smlouvy byly vyhotoveny dle v r. 2016 zastupitelstvem schválené předlohy, nebyly 
vzneseny žádné připomínky, či doplňky. Předsedající dal proto hlasovat o návrhu usnesení.  
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo 10 smluv o pronájmu hrobových míst.       
Výsledek hlasování:    Pro      7           Proti       0             Zdrželi se     0 
Usnesení č. 17/113 bylo schváleno 



III) Návrh kupní smlouvy na nemovité věci na LV č. 54    
Předsedající vyzval zastupitele k přednesení připomínek k návrhu Kupní smlouvy, vyhotovené 
insolvenčním správcem, kde Předmětem prodeje obci jsou nemovitosti, vedené na LV č. 54 pro obec 
a k.ú. Močovice ( pozemek parcelní číslo St. 60/13, jehož součástí je stavba č.p. 144 a pozemky 
parcelní číslo 475/3 a 588/2). Zásadní informaci podal p. Kristek, který předložil návrh smlouvy 
k posouzení dvěma právníkům. Ti upozornili na formální chybu – v čl. IX., odst. 2. má být správně 
uvedeno usnesení č. 17/47- a také na  chybějící doklad o oprávněnosti koupě mimo dražbu. Z diskuse 
dále vyplynulo, že zastupitele znejistily články/odstavce II/6, IV/1, V/1, VI/1d), VI/1h)a VIII/1. Vzhledem 
k tomu se předsedající rozhodl neformulovat usnesení až do objasnění výše uvedeného. 

IV) Návrh zprávy o uplatňování ÚP Močovice 
Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení návrh zprávy o uplatňování schváleného Územního 
plánu Močovice. Následně zastupitele vyzval k diskusi. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné 
připomínky dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Močovice. 
Výsledek hlasování:     Pro    7            Proti       0           Zdrželi se      0
Usnesení č. 17/114 bylo schváleno        

V) Odměňování zastupitelstev v r. 2018  
Předsedající krátce seznámil zastupitelstvo s  nařízením vlády č. 318/2017Sb., o odměnách za výkon 
funkce členů zastupitelstev územních správních celků. Pak předložil k projednání 3 návrhy – ponechá- 
ní odměn ve stávající výši, navýšení o 10% a navýšení o 15%. Po krátké diskusi se zastupitelstvo 
shodlo na ponechání odměn ve stávající výši. Předsedající dal proto hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice, v souladu s nařízením vlády č. 318/2017Sb., stanoví měsíční odměny  
za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
starosta                                              13.040,-Kč 
místostarosta                                     12.040,-Kč
předseda výboru nebo komise            1.500,-Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí   460,-Kč                
Výsledek hlasování:     Pro    7            Proti       0           Zdrželi se      0  
Usnesení č. 17/115 bylo schváleno 

VI)  Dodatek č. 13 ke Smlouvě č. S/100183/05324204/001/2006
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č. 13, kterým se mění výše uvedená 
smlouva na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu, uzavřená  mezi  AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o. a obcí. Vzhledem k tomu, že proti roku 2017 dochází pro příští rok k 
navýšení ceny za svoz komunálního odpadu pouze  o 2,9% (o inflaci) nevznesli zastupitelé žádné 
připomínky. Předsedající proto přistoupil k hlasování o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 13 ke Smlouvě č. S/100183/05324204/001/2006. 
Výsledek hlasování:    Pro    7           Proti       0            Zdrželi se      0
Usnesení č. 17/116 bylo schváleno

VII)  Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 28076
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 28076 na poskytování 
služeb elektronických komunikací, uzavřené mezi obcí a firmou TLAPNET s.r.o.. Vzhledem k tomu, že 
tento dodatek zajišťuje snížení ceny poskytované služby, nebyly zastupitelstvem vzneseny žádné 
připomínky.  Předsedající dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Močovice schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 28076, uzavřené mezi obcí a  
firmou TLAPNET s.r.o..
Výsledek hlasování:     Pro     7         Proti       0            Zdrželi se      0
Usnesení č. 17/117 bylo schváleno

VIII)  Jiné, závěr
Starosta informoval o funkci pověřence v rámci GDPR, o hygienické kontrole v mateřské školce 
a o závěrečné fázi komplexně pozemkových úprav.



Starosta dále informoval o nabídce firmy Stavmika na opravu sportovních kabin. Z krátké diskuse 
vyplynuly připomínky k izolaci chemickou cestou a k ceně vodoinstalace a elektroinstalace. Starosta 
tyto náležitosti dořeší a podá informaci na příštím zasedání OZ. 

Místostarosta předložil ke zvážení opravu chodníku ke Krchlebům a starosta zajištění prozatímního 
zázemí pro SDH v lokalitě Cihelna. K obojímu zastupitelstvo zaujme stanovisko na svých zasedáních 
v 1. čtvrtletí r. 2018. 

Závěrem předsedající poděkoval zastupitelům za aktivitu a zasedání ve 21´35h ukončil. 

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 9.12.2017
Zapisovatel:   pí. Vojtěchová Věra

Ověřovatelé:  ..............................................      Starosta          …............................................... 

            
                     ..............................................       Místostarosta …...............................................


